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Pustno rajanje, slastni krofi in maske počasi 

odganjajo starko zimo in naznanjajo pričetek 

pomladi, ki se že počasi kaže v vsej lepoti narave. 

Vedno bolj se zavedamo, da moramo naravo 

ohranjati, zato vas v ta namen želimo opomniti, da 

lahko v Zbirni center Vransko - Tabor v Čeplje 

pripeljete in brezplačno oddate: papir, steklo, 

plastično in kovinsko embalažo, biorazgradljive 

odpadke, nevarne odpadke iz gospodinjstev in 

kosovne odpadke za katere ne velja več omejitev 

količin. S sabo morate imeti le osebno izkaznico ali 

odrezek zadnje plačane položnice. Ponovno 

navajamo delovni čas Zbirnega centra Vransko - 

Tabor: 

 

• sreda: 14.00‒18.00 

• sobota: 8.00‒12.00 

 

Odlagate lahko tudi gradbene odpadke. Prevzem 

gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest, je možen 

samo v zbirnem centru v Bukovžlaku. Za tovrstne 

odpadke velja omejitev štirih avtoprikolic letno (do 

3 m³/leto). V luči ohranjanja narave in zdravja 

občanov je tudi Občinski svet Občine Tabor potrdil 

financiranje ravnanja z azbestnimi odpadki. Občan 

obvesti občino o nameri menjave azbestne strešne 

kritine in si pridobi evidenčni list za odvoz 

odpadkov. Javna služba zbiranja in odvoza 

odpadkov v Občini Tabor, ki jo izvaja Simbio Celje, 

prevzame azbestni odpadek in izstavi račun Občini 

Tabor. Samo s skupnimi močmi lahko dokažemo, 

da zmoremo poskrbeti za čisto okolje in s tem tudi 

čisto pitno vodo, katere v mnogih državah že 

primanjkuje. 

 

Alenka Kreča Šmid, odgovorna urednica 

 

 

 

 

 

Spoštovane in spoštovani,  

 

ni res, da je cestarje, tudi občinske, zopet 

presenetil sneg. Sneg res prav nikogar ni presenetil. 

Pričakali smo ga s podpisanimi pogodbami z 

izvajalci zimske službe in polnimi deponijami 

posipnega materiala. Zadeva pa vendar ni tako 

enostavna, kot je videti, sploh če neprestano sneži 

dva ali tri dni. Vsak od izvajalcev ima v pogodbi 

natančna navodila, kako se ta služba opravlja, vse 

pa je definirano v Zakonu o cestah in vseh 

podzakonskih predpisih. Vse to je potrebno 

upoštevati, kajti v nasprotnem primeru pride do 

anarhije. 

 

Fantje so pričenjali s pluženjem ob dveh ali treh 

zjutraj, da bi cestišča pravočasno pripravili za 

uporabo do takrat,  ko gremo navadni smrtniki v 

NOVICE IZPOD KRVAVICE 
Informativna tiskovina Občine Tabor | Februar 2023 

2 



 

OBČINSKA UPRAVA SPOROČA IN OBVEŠČA 

službo. V večini primerov jim to uspe, občasno pa 

kje tudi ne. Zakaj ne? Zato, ker posameznik na več 

mestih hkrati pač ne more biti. Vedno je ena cesta 

prva na vrsti za pluženje, ena pa zadnja. Običajno 

so prvi na vrsti daljši odseki, na koncu pa kratki 

dovozi in podobno. Še večji problem je dolgotrajno 

sneženje, kot je bilo letos. Ko so fantje prvo 

pluženje končali, se na začetku trase že skorajda ni 

več poznalo, da so že plužili. 

 

To je realno stanje in zato je prav, da smo vsaj malo 

razumni, predvsem pa strpni, ko pride do takšne 

situacije. Te strpnosti letos ni bilo opaziti, kar so 

pokazali telefonski klici na mojo številko. Ogledal 

sem si nekaj mest, za katera so občani javljali, da so 

problematična. Izkazalo se je, da ta sploh niso bila 

problematična. Dobesedno eno minuto dela z 

navadno lopato bi bilo potrebnega in problem bi bil 

rešen brez odvečnega in praznega govorjenja. Eno 

minuto, vam pravim.  

 

Pa še nekaj. Niti enega klica nisem prejel iz naših 

hribovskih vasi, kjer pa je bilo res veliko snega, tudi 

krepko čez en meter. Občani so si sami pomagali 

skupaj s sosedi. Niso jamrali, ampak so situacijo 

reševali, kot se reče po novem. Za to sem jim še 

posebej hvaležen. Tudi brez elektrike so bili precej 

časa, ampak oni, ki so kdaj že kaj tudi sami naredili, 

oni razumejo, da se vse naenkrat pač ne da in da 

vsako delo zahteva svoj čas. 

 

Marko Semprimožnik, župan 

 
 

 

 

 
 

 

 

PODPIS POGODBE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GASILSKE JAVNE SLUŽBE V LETU  2023 

 

V sredo, 1. februarja 2023, so v sejni sobi občine 

predstavniki treh lokalnih prostovoljnih gasilskih 

društev: PGD Ojstriška vas - Tabor, PGD Loke in 

PGD Kapla - Pondor, Gasilske zveze Žalec in župan 

Občine Tabor slavnostno podpisali letno pogodbo 

za financiranje lokalne gasilske javne službe in 

gasilske zveze za tekoče leto. 

 

Osnovo za sklenitev tovrstne pogodbe 

predstavljata Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami in Zakon o gasilstvu. 

Prostovoljna gasilska društva in gasilska zveza so v 

skladu s tem dolžni opravljati naloge gasilske službe 

na celotnem območju Občine Tabor, lokalna 

skupnost pa jim bo za delovanje, plačilo 

zavarovalnih premij, nakup gasilskih oblek in 

opreme zagotovila proračunska sredstva v višini 

približno 128.400 EUR.  

 

Podpisu je sledil tudi kratek delovni sestanek, na 

katerem so povzeli uspešno delo in sodelovanje 

preteklega leta. 

 

Župan se je vsem predstavnikom 

društev in gasilske zveze iskreno 

zahvalil za požrtvovalno opravljanje 

ene najpomembnejših služb – gasilske 

službe, predstavnik gasilske zveze pa 

se je zahvalil za dobro dosedanje 

sodelovanje in prepoznavanje potreb 

gasilstva. 

 

Saša Zidanšek Obreza 
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POZIV K ODSTRANJEVANJU VEGETACIJE NA VODNIH IN PRIOBALNIH ZEMLJIŠČIH 

 

V mesecu januarju smo prejeli poziv k 

odstranjevanju vegetacije na vodnih in priobalnih 

zemljiščih upravljavca vodotokov Direkcije RS za 

vode, Sektor območja Savinja, katerega vam 

prilagamo v nadaljevanju. 

 

Dodajamo še telefonsko številko rečnega 

nadzornika Andreja Pajka, telefon: 031 633 371, saj 

ga je potrebno pred vsakim posegom na vodnih 

bregovih in pred pričetkom odstranjevanja 

prekomerne zarasti o tem obvestiti. 

 

Alenka Kreča Šmid 
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BREZPLAČNE STORITVE ZA NAŠE OBČANE 
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KRATEK PREGLED DELA UPRAVNE ENOTE ŽALEC V LETU 2022 
 

Delo Upravne enote Žalec je bilo v letu 2022 zelo 

razgibano in polno izzivov. Začetek leta 2022 je bil 

tudi na Upravni enoti Žalec še vedno zaznamovan z 

epidemijo in preprečevanjem okužb s covidom-19. 

Z izboljšanjem epidemioloških razmer od marca 

2022 je prišlo olajšanje, ko ni bilo več treba odrejati 

posebnih ukrepov. Tako tudi našim strankam ni 

bilo več potrebno, da obisk upravne enote 

predhodno najavijo po telefonu. Pesniško 

povedano, pomlad je v več pogledih prinesla 

olajšanje.  

 

Žal je preteklo leto z vso grozo oboroženega 

spopada in trpljenja civilnega prebivalstva 

neizbrisno zaznamovala vojna v Ukrajini. Marca 

smo tako dobili vrsto novih nalog, povezanih s to 

tragedijo. Več kot 100 pribežnikov s tega območja 

je podalo vloge za začasno zaščito razseljenih oseb. 

V čim krajšem možnem času je bilo treba izdati 

najprej odločbe in nato še izkaznice o priznanju 

statusa mednarodne zaščite.  

 

Tudi volilna opravila v t. i. super volilnem letu 2022 

so znatno vplivala na povečan obseg našega dela. 

Ob vseh rednih in izrednih nalogah smo namreč 

upravne enote pristojne za potrjevanje podpor 

volivcev k posameznim kandidaturam in tehnično 

podporo pri izvedbi volitev. V določenih upravnih 

postopkih, npr. s področja gradnje in tujcev, se je 

zaradi tako povečanega obsega dela neizogibno 

podaljšal čas reševanja posameznih zadev. Zaradi 

tega je bila včasih bolj, včasih manj upravičeno 

slaba volja pri kakšni stranki, vendar se 

okoliščinam, ki so do tega privedle, žal ni dalo 

izogniti. 

 

V primerjavi z letom poprej se izredno povečan 

obseg zadev v letu 2022 odraža tudi v statističnem 

pogledu. Podatki kažejo, da smo v različnih 

zadevah rešili kar 37.043 upravnih postopkov, kar 

je več kot 7300 zadev več kot v letu 2021.  

 

V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo  v 

lanskem letu  izdali 560 rednih gradbenih in 

uporabnih dovoljenj. Glede na to, da zakon ponuja 

več možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, 

neskladnih objektov ali t.i. črnih gradenj, smo 

legalizirali še 220 objektov. Tudi v tem letu 

pričakujemo veliko število vlog za legalizacijo 

objektov. Zato vlagateljem svetujemo, da si pred 

oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in 

strokovno podporo.   

 

Na področju vojne zakonodaje smo v letu 2022 

največ odločali o veteranskih dodatkih (195 zadev) 

in zdravstvenem varstvu vojnih veteranov (78 

zadev). Ob tej priložnosti vabimo vse vojne 

veterane, da nam pravočasno 

sporočijo  spremembe, ki bi lahko vplivale na 

uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo 

zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo 

transakcijskega računa, spremembo v dohodkih 

zase in za družinske člane. 

 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od 

leta 2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam 

s posebnimi potrebami omogočajo večjo kakovost 

življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in 

odpravlja tveganje diskriminacije invalidov. Na 

razpolago imajo več pravic, katere lahko 

uveljavljajo na upravni enoti, npr. uveljavljanje 

tehničnega pripomočka, prilagoditev vozila, 

pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU kartice 

ugodnosti za invalide. V letu 2022 smo tako 

odobrili nakup 33 tehničnih pripomočkov in 

prilagoditev vozil ter izdali 56 vrednotnic ter izdali 

99 EU kartic ugodnosti za invalide, saj se je s 

spremembo pravilnika v letu 2018 povečal nabor 

pripomočkov.  

PREJELI SMO 
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Odločanje o upravnih notranjih zadevah 

državljanstva, društev, orožja, eksplozivov, javnih 

prireditev, tujcev, osebnega imena, osebnih listin, 

matičnih zadev, prometa, itd. 

je  predmet najpogostejših in najbolj raznovrstnih 

postopkov. Število teh zadev je v preteklem letu 

preseglo 34.455 zadev. Iz leta v leto se izredno 

povečuje število vlog tujcev, lani smo prejeli 2.788 

vlog (v letu 2021 smo prejeli 1.889 vlog). V to 

področje spada tudi prijava prebivališča s postopki 

ugotavljanja stalnega in začasnega naslova bivanja. 

Veliko število tovrstnih postopkov (179 pred-

postopkov in 83 postopkov)  je  posledica nastalih 

gospodarskih razmer, osebnih in finančnih stisk ter 

neplačevanja dolgov.  

 

Zaradi izrednega povpraševanja po izdaji novih 

osebnih izkaznic smo preteklo leto določen čas ob 

sredah podaljševali uradne ure do 18.00 (v rednih 

razmerah je delovni čas običajno do 17.00). S tem 

namenom smo od konca marca do sredine maja 

delali dve delovni soboti v aprilu in maju.  

 

V letu 2023 pričakujemo zamenjavo večjega števila 

osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost 

natančno 4.229 osebnim izkaznicam in 1.147 

potnim listinam, katerih imetniki imajo stalno 

prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med 

njimi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo 

zagotovite zamenjajo osebnega dokumenta, zlasti 

če načrtujete potovanje v tujino. Čeprav se od 

marca 2022 izdajajo elektronske osebne izkaznice z 

biometričnimi podatki, pa lahko državljani 

Slovenije obstoječe osebne izkaznice uporabljamo 

do poteka njihove veljavnosti, kar velja tudi za 

osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po 

dopolnjenem 70. letu starosti. 

 

Vsem voznikom motornih vozil sporočamo, da 

stara rožnata vozniška dovoljenja ostajajo v 

obtoku. Rok za menjavo le-teh se je podaljšal kar za 

10 let, in sicer s predvidenega roka 19. 1. 2023 na 

19. 1. 2033. Vsekakor je priporočljivo, da ste 

vozniki pozorni na potek veljavnosti vozniškega 

dovoljenja.  

 

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov 

z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so 

različna upravna dejanja in opravila, npr. različna 

potrdila iz uradnih evidenc, katerih število znaša 

42.600 zadev. Zraven je še nadvse spodbudno in 

razveseljivo število poročnih obredov, katerih smo 

imeli v prejšnjem letu kar 227.  

 

Glede drugih upravnih nalog velja posebej 

izpostaviti naše delo na področju prometa s 

kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter kmetijami, 

kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe 

kmetijskih gospodarstev oziroma t.i. GERK-ov. Teh 

smo v letu 2022 zarisali 980. Kot vsako leto od 

konca januarja do sredine junija na upravni enoti 

potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov za 

kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih 

vlog za subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev 

kmetijskih gospodarstev, ki jih moramo preveriti, si 

prizadevamo, da se z naročanjem strank karseda 

izognemo čakalnim vrstam. Z zadovoljstvom 

ugotavljamo, da nam to tudi z razumevanjem naših 

strank uspeva. 

 

Za konec, a ne nazadnje, želim poudariti, da je k 

dobrim rezultatom in kakovostnemu odnosu do 

naših strank v preteklem letu prispevalo dobro 

sodelovanje z vsemi državnimi organi, organi 

lokalne samouprave in javnimi ustanovami, 

predvsem na področju okolja in prostora, upravnih 

notranjih zadev in policije, centra za socialno delo, 

zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, 

organov pravosodja, sodišč in državnega 

odvetništva. Ob tej priložnosti se jim za korektno 

sodelovanje še enkrat zahvaljujem.  

 

Seveda posebna zahvala gre mojim dragim 

sodelavkam ter njihovi predanosti delu, ki ga 

opravljamo na UE Žalec.  

 

Simona Stanter, načelnica 
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ZIMSKA PRAVLJICA V OBČINSKI KNJIŽNICI TABOR 
 

Zima je najhladnejši letni čas, ki se ga kljub mrazu 

najbolj veselijo otroci. Ponuja nam sneg, sankanje, 

smučanje, drsanje, ledene sveče, izdelovanje 

sneženega moža, zimske počitnice in še marsikaj 

drugega. To je čas veselja, zimskih radosti, pa tudi 

počitka in druženja z našimi najdražjimi ob toplem 

čaju in piškotih.  

 

Na mrzel sneženi torek, 24. januarja 2023, smo se 

v Občinski knjižnici Tabor na pravljični urici družili 

tudi mi. Z otroki smo pričarali zimsko vzdušje z 

vsem nam dobro poznano pesmico Zima, zima 

bela, ugankami o zimskem času, prisluhnili pa smo 

še zgodbici o medvedku Snežku in njegovi 

skrivnosti. In kaj je bila skrivnost, ki jo je tako 

skrbno čuval Snežek? Dva čudovita, iz snega 

narejena medvedka: Snežek z mamico v objemu.  

 

Za sklepni del druženja smo skupaj z otroki izdelali 

snežake, ki so jim nadeli pisana pokrivala, jih 

opremili z gumbki in jim narisali nasmehe na 

njihove obraze. Otrokom pa so smeh poleg 

snežakov pričarale tudi pesmice o zimi, ki smo jih 

zapeli ob koncu. 

 

Nataša Koren 

 

 

 

 

MESEČNO POROČILO GASILSKE ZVEZE ŽALEC MED  

10. JANUARJEM IN 10. FEBRUARJEM 2023 
 

V petek, 13. januarja 2023, se je v prostorih PGD 

Trnava pričel tečaj PIONIR I, katerega se je 

udeležilo 30 tečajnikov iz 8 prostovoljnih društev. 

Tečaj se je zaključil v nedeljo, 15. januarja 2023.  

V nedeljo, 15. januarja 2023, je v Domu kulture 

Nazarje potekal posvet gasilskih mladinskih 

mentorjev, ki so se ga udeležili tudi mentorji z GZ 

Žalec. Po uvodnem pozdravu Katarine Petač, 
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predsednice Mladinske 

komisije Savinjsko-

Šaleške regije, ter 

gostov je sledilo 

predavanje Tomaža 

Vilfana o gasilskih intervencijah. Po odmoru so 

udeleženci prisluhnili Maticu Hercogu, ki je imel 

predavanje o delu z mladimi gasilci v PGD Zbilje. 

Potem so dobili besedo predstavniki mladinskih 

komisij v zvezah Savinjsko-Šaleške regije. Beseda je 

tekla o dobrih praksah dela z gasilsko mladino. 

Posvet se je zaključil okoli poldneva. 

 

V petek, 20. januarja 2023, se je v gasilskem domu 

na Polzeli pričel tečaj za gasilca pripravnika, ki se ga 

udeležuje 30 tečajnikov. V petek, 10. februarja 

2023, se je v gasilskem domu v Andražu nad Polzelo 

pričel drugi letošnji tečaj za gasilca pripravnika, ki 

se ga udeležuje 16 tečajnikov.  

 

V nedeljo, 29. januarja 2023, so v Braslovčah 

potekali zaključni izpiti na 149-urnem tečaju za 

operativnega gasilca, ki je potekal od septembra 

lani. Izpite in s tem tudi tečaj je uspešno zaključilo 

25 kandidatov. 

 

Izvedeni so bili občni zbori naslednjih gasilskih 

društev: 

21. 1. 2023 Gotovlje 

21. 1. 2023 Ponikva pri Žalcu 

21. 1. 2023 Trnava 

21. 1. 2023 Prekopa - Čeplje - Stopnik  

28. 1. 2023 Dobriša vas - Petrovče 

28. 1. 2023 Gomilsko        

4. 2. 2023 Dobrovlje 

4. 2. 2023 Zavrh pri Galiciji 

5. 2. 2023 Polzela 

11. 2. 2023 Braslovče 

11. 2. 2023 Griže 

11. 2. 2023 Drešinja vas 

 

V obdobju mesečnega poročila so operativne 

enote Gasilske zveze Žalec opravile 38 intervencij. 

 

Statistika občinskih poveljstev v GZ Žalec: 

 

V GPO Žalec so imeli 25 dogodkov, pri katerih je 

bilo potrebno ukrepanje gasilcev, v GPO Polzela so 

imeli štiri intervencije, v GPO Braslovče in GPO 

Vransko so imeli tri intervencije, v GPO Tabor pa 

intervencij v tem obdobju niso imeli. 

 

Tadej Zupan, predstavnik GZ Žalec za odnose z 

javnostmi,  in Sabina Sorčan, strokovna sodelavka 

GZ Žalec  

 

 

V POLNIH PRIPRAVAH NA KONGRES GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE V ŽALCU 
 

Nima vsako mesto kot 

tudi ne vsaka gasilska 

zveza v Sloveniji te časti, 

da se lahko pohvali z 

nazivom gostitelj 

kongresa Gasilske zveze 

Slovenije. Dogodek je 

namreč najvišji organ te 

organizacije, ki v 

slovenskem prostoru 

uživa močan ugled in 

poteka vsakih pet let, ključno pri tem pa je, da 

gasilski delegati (iz)volijo novo vodstvo, torej 

predsednika, poveljnika in organe upravljanja, med 

katere spadajo upravni odbor, poveljstvo, nadzorni 

odbor in arbitraža.   

Za Ptujem, ki je podpisan pod 17. Kongres GZS, je 

bilo za izvedbo tokratnega kongresa v Spodnji 

Savinjski dolini izbrano mesto Žalec, prevzem del 

organizacije pa je nase prevzela prijaviteljica, ki je 

bila izbrana – Gasilska zveza Žalec. Ta združuje pet 

občinskih gasilskih poveljstev občin Braslovče, 

Polzela, Tabor, Vransko in Žalec, v kateri je skupno 

4.800 članic in članov v 32 prostovoljnih gasilskih 

društvih. Sicer gostiteljska gasilska zveza spada v 

Savinjsko-šaleško regijo, ki povezuje štiri gasilske 

zveze: GZ Žalec, GZ Šaleške doline, GZ Zgornje 

Savinjske doline in GZ Prebold.  

 

Prva javna razglasitev, da bo 18. Kongres GZS 

potekal v Žalcu, je bila na prvi novinarski konferenci 

na to temo v avli Doma II. slovenskega tabora v 
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začetku oktobra 2022, ko je bil predstavljen tudi 

znak kongresa, nekaj več informacij pa je bilo 

razkritih na posvetu predsednikov in poveljnikov 

gasilskih zvez januarja letos v Rogaški Slatini.  

 

Da se je Gasilska zveza Žalec, v katero spadajo tudi 

gasilci in gasilke Občine Tabor, lotila gostiteljske 

vloge pogumno in preudarno, so ji bili v veliko 

pomoč, spodbudo in motivacijo že pretekli uspešno 

izvedeni dogodki na najvišji ravni, torej državna 

gasilska mladinska tekmovanja (2002, 2009 – kviz, 

2012 – orientacija) in državno tekmovanje za 

memorial Matevža Haceta (2006). Izvedene so bile 

tudi že začetne aktivnosti z vidika promocije, kot je 

denimo priprava celostne grafične podobe, nabava 

prvih kosov promocijskega materiala, v času, ko 

potekajo številni gasilski občni zbori, ki so 

pravzaprav »kongres v malem – na ravni 

prostovoljnih gasilskih društev, pa so se začele tudi 

predstavitve v lokalnih medijih, z željo, da bi ne le 

pripadniki gasilskih organizacij, pač pa obče 

prebivalstvo, ponotranjilo laskavo zavedanje, da bo 

Spodnja Savinjska dolina gostila tako visokega 

zaupanja vredno in pomembno prireditev.  

Dvodnevni plenarni del kongresa bo potekal v 

Domu II. slovenskega tabora v Žalcu, ki ima 

dvorano, ki sprejme do 400 oseb, kot eno od 

občinskih poveljstev pa seveda tudi Tabor nima pri 

tem zanemarljive vloge. Tvori namreč mozaik 

Gasilske zveze Žalec s svojimi tremi PGD-ji 

(Ojstriška vas - Tabor, Kapla - Pondor, Loke), v 

katerih je skupno 528 članov, od tega 305 moških 

in 223 žensk – med temi je operativcev 75. Ob 

aktivni vključenosti pripadnikov gasilske 

organizacije, ki sestavljajo občinsko poveljstvo 

Občine Tabor, ne gre dvomiti, da bo, poleg 

volilnega pomena in vloge delegatov, seveda svoj 

košček k temu velikemu gasilskemu dogodku 

pridalo tudi z gasilstvom povezano prebivalstvo 

znotraj Občine Tabor, ki se bo zagotovo v lepem 

številu udeležilo parade, ki bo potekala skozi mesto 

Žalec in zaključne prireditve v športnem parku in na 

stadionu Žalec.  

 

Doroteja Jazbec,  

članica delovne skupine za promocijo, medije in 

protokol XVIII. Kongresa GZS 

 

 

 

 

ZAKAJ IMAJO KRAVE ROGOVE? 
 

Za živalski organ kravji rog je narava že vedela, 

zakaj ga formira. O rogovih je še veliko neznanega. 

Veliko krav nima več rogov, ker so jim bili 

odstranjeni že kot teletom, so pasemsko brezrožne 

ali pa so posledica odbire znotraj pasme. Ekološke 

kmetije si prizadevajo zmanjšati posege na živalih s 

predpisi EU in IFOAM ter s Kodeksom za dobro 

počutje domačih živali (Zakon o zaščiti živali iz leta 

1954, ki sporoča, da je odstranjevanje rogov brez 

uporabe anestetikov kaznivo dejanje). Odstranjeni 

rogovi naj bi lajšali rejo goveda v omejenih hlevih 

in zmanjševali nevarnost poškodb, vendar pa se 

množično zaznava, da v prosti reji, kjer imajo krave 

rogove, skoraj ni poškodb. Seveda je pri reji 

potrebna ljubezen do živali, spoštljivo ravnanje in 

dobri medsebojni odnosi.  

 

Preden se odločite za invazivne posege 

odstranjevanja rogov teletom, bi zagotovo kazalo 

poznati posledice (kompenzacija s 

preoblikovanjem čelnih kosti, spremenjena lokacija 

oči in s tem vidnega polja, večno iskanje ravnotežja, 

vpliv na metabolizem, vpliv na imunsko obrambo 

dihalnega sistema itd.), ki jih opisuje knjižica z 

naslovom Zakaj imajo krave rogove (Why cows 

have horns, FIBL-DEMETER).  

 

Živali, ki nosijo rogove, so se tekom evolucije, ki se 

je začela pred milijoni let, postavile na konec dolge 

razvojne poti, zato imajo živali z rogovi več 

edinstvenih lastnosti, kot sta prisiljen marketing in 

ekonomika, ki nasilno spreminjata tudi naravo in 

delovanje rejcev (odstranjevanje rogov teletom ...). 

To je vredno razmisleka. Simetrično postavljeni 
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rogovi na glavi definirajo živalsko vrsto 

prežvekovalec – govedo. Prebava in metabolizem 

igrata osrednjo vlogo v življenju goveda. 

Prežvekovalci živijo predvsem od trave, sena ali 

listja. Za razgradnjo in pretvorbo celuloznega 

materiala potrebujejo manj energije kot katerakoli 

druga žival. Prav tega ni mogoče učinkoviteje 

doseči z nobeno drugo tehnologijo, kakor le s 

čredno živalsko vrsto goveda.  

 

Vzreja brezrogih živali se ponuja kot alternativa 

odstranjevanju rogov. Ker pa je rogatost genetsko 

dominantna lastnost, jo je mogoče dokaj hitro 

vrniti. Preden bi vseh krav iz utilitarnih razlogov 

oropali rogov, bi se bilo vredno poučiti, kakšen 

pomen ima naravni razvoj krave, njeni naravni 

proizvodi in čemu bi lahko služili kravji rogovi ter 

gnoj kot eden od temeljev metodologije biološko-

dinamičnega kmetovanja, kmetovanja prihodnosti. 

 

Gnoj iz roga 

 

Gnoj iz roga posreduje tlem izredno koncentrirano 

in oživljajočo moč gnojenja (Steiner 1924) in 

spodbuja rast korenin ter prvih poganjkov. Škropi 

se v obliki večjih kapljic po njivi ob pripravi setve in 

po travinju pred začetkom rasti (po košnji ali po 

paši). Gnoj iz roga, imenovan tudi Preparat 500, se 

uporablja tudi v primeru suše. Takrat se škropi na 

rastline in na zemljo zvečer in lahko zmanjša ali 

prepreči škodo. Zemlja diha v teku leta, tako da se 

spomladi začne izdih in jeseni vdih. Tekom dne se 

ritem odigrava v malem, ko se zjutraj začne izdih, 

zvečer pa vdih. Primeren čas za škropljenje 

pripravka gnoja iz roga je torej zvečer. Tla pri 

večernem vdihavanju sprejmejo vase tokove sil, ki 

izhajajo iz pripravka. Rudolf Steiner piše, da pozimi 

v zemlji delujejo posebno močne sile kristalizacije, 

zato je prav v tem času potrebno počivanje z 

gnojem napolnjenih rogov v zemlji. Z drugimi 

besedami, v tem obdobju mineralne snovi v tleh 

oddajajo sevanja, ki so zelo pomembna za rast 

rastlin. V kolikor vreme to dovoljuje, se tudi v 

zimskem času dobro obnese škropljenje z gnojem 

iz roga. Primerjalni poskusi ugotavljajo, da 

ustvarjajo rastline, škropljene s tem preparatom, 

mnogo več korenin in globlje kot enake rastline 

brez uporabe tega škropiva.  

 

Vabljeni, da se včlanite v lokalno Društvo Ajda 

Štajerska. 

 

Viri: 

Rudolf Steiner: Temelji uspešnega kmetovanja v 

očeh duhovne znanosti, 1924 (prevod 2011). 

Satler – Wistinghausen: Kmetovanje po biološko-

dinamični metodi, 1985 (prevod 1995). 

FiBL & Demeter, Why cows have horns, 2016. 

Marija Thun: Temelji biološko-dinamičnega 

kmetovanja, 2015. 

 

Maja Klemen Cokan, KGZS – Zavod CE  

 

 
 

POMEN ČEBELARSTVA IN OPRAŠEVALCEV ZA PROIZVODNJO HRANE 

Čebelarstvo poleg čebeljih izdelkov prispeva tudi 

ekosistemske storitve, kot je opraševanje cvetov. 

To je pomembno za zagotavljanje prehranske 

varnosti, saj se le iz oprašenih cvetov razvijejo 

plodovi, ki jih uporabljamo za prehrano. Od 

oprašitve odvisne gojene rastline prispevajo velik 

del hranilnih snovi v humani prehrani. Med 

rastline, ki so odvisne od opraševanja, uvrščamo 

sadje, zelenjavo, oreščke in stročnice.  

Število opraševalcev v svetovnem merilu upada. To 

postaja skrb vzbujajoče dejstvo, saj imajo 

opraševalci ključno vlogo pri proizvodnji hrane. 

Globalno je 35 % pridelane hrane odvisne od 

opravljenega dela opraševalcev. Od tega je kar 40 

% živil, ki zagotavljajo za organizem nujno potrebna 

hranila. To so vitamin A in vitamin C, minerali, 

antioksidanti in prehranska vlaknina. Te snovi v 

organizem v največji meri vnašamo z uživanjem 
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sadja in zelenjave. Hkrati je od opraševalcev 

odvisno tudi ohranjanje biodiverzitete divje 

rastočih rastlin. Ohranjanje biodiverzitete zunaj 

kmetijskega sektorja je pomembno, saj vpliva na 

ugodnejšo sestavo prsti, vodni krog, krogotok 

hranil v okolju, zmanjšuje nekontrolirano širjenje 

škodljivcev in blaži podnebne spremembe. Število 

opraševalcev se zmanjšuje zaradi spreminjanja in 

degradacije okolja, intenzivnega kmetijstva ter 

uporabe pesticidov in vsesplošnega onesnaženja. 

Padajoče število opraševalcev predstavlja enega 

izmed faktorjev tveganja za nezadostno preskrbo s 

hrano za vedno večje število prebivalcev. Uspešna 

oprašitev omogoča večji pridelek, ne da bi bilo 

potrebno za to nameniti večje zemljišče. Strateško 

nameščanje čebeljih panjev je v tem pogledu dobra 

rešitev. V raziskavi, ki so jo izvedli Sillman in 

sodelavci (2021), so ugotovili, da je pridelek oljne 

ogrščice za 11 % večji na zemljiščih, kjer sta na 

hektar posevka postavljena dva čebelja panja.  

 

Za upad števila opraševalcev sta najbolj občutljivi 

pridelavi oreščkov in sadja, kjer bi se ob odsotnosti 

opraševalcev lahko pridelava zmanjšala za več kot 

80 %. Za manjšanje števila opraševalcev sta manj 

občutljivi zelenjava in stročnice. Ob močnem 

upadu števila opraševalcev bi bile s strani 

prehranske varnosti najbolj na udaru gosto 

poseljene države na severni hemisferi. Kot 

problematično se v nadaljevanju pojavi dejstvo, da 

je severna polobla že trenutno uvoznica živil z južne 

poloble, kar se v primeru upada opraševalcev samo 

še potencira. S tem se vrši pritisk na lokalno 

prebivalstvo juga, ki je v večji meri že v 

deprivilegiranem položaju, ki bi se z zaostritvijo 

razmer samo še poslabšal.  

 

K ekosistemskim storitvam opraševanja 

opraševalci prispevajo tudi druge ugodnosti. V 

primeru gojenih medonosnih čebel je to 

pridobivanje čebeljih pridelkov. Od čebelje družine 

je tako možno pridobiti med, ki se ga uporablja kot 

živilo in sladilo. Uporaba medu lahko do neke mere 

nadomesti uporabo sladkorja iz sladkorne repe ali 

sladkornega trsa, ki za svojo rast zasedata velike 

kmetijske površine. Cvetni prah je dober 

alternativni vir beljakovin. Iz panja lahko 

pridobivamo tudi matični mleček in propolis, ki sta 

bogata z antioksidanti. Ko vključujemo čebelarstvo 

v kmetijsko pridelavo hrane, omogočimo večje 

hektarske donose gojenega pridelka, hkrati pa 

dodatno pridobimo še čebelje pridelke, ki prav tako 

prispevajo k zagotavljanju prehranske varnosti. 

Med kot glavni čebelji pridelek je manj 

obremenjujoč za okolje v primerjavi z drugimi 

sladili. Za pridobivanje medu namreč ne zasedemo 

velikih gospodarskih zemljišč.  

 

Ko združimo ekosistemske storitve in pridobivanje 

čebeljih proizvodov, ugotovimo, da je čebelarstvo 

panoga, ki ima za okolje ugodne učinke, saj 

omogoča večanje kmetijskega pridelka in hkrati 

zagotavlja čebelje proizvode. Ekosistemske storitve 

opraševanja so ključne za zagotavljanje prehranske 

varnosti prebivalstva.  

 

Coghlan C., Bhagwat S. 2022. Geographical 

patterns in food availability from pollinator-

dependent crops: Towards a Pollinator Threat 

Index of food security. Global Food Security, 32, 

100614: 11 str.  

Sillman J., Uusitalo V., Tapanen T., Salonen A., 

Soukka R., Kahiluoto H. 2021. Contribution of 

honeybees towards the net environmental benefits 

of food. Science of the Total Environment, 756, 

143880: 9 str.  

 

Ana Janžekovič, svetovalka za varno hrano, ČZS 
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ZAUPAM … 
 

»At least I can 

believe. « 

 

Mnogo je stvari, 

na katere nikoli v 

življenju ne 

bomo mogli 

vplivati in jih 

spremeniti. 

Enostavno jih 

moramo sprejeti. To so stvari kot je smrt najbližjih, 

izguba službe ipd. Nekateri dogodki so enostavno 

izven naših rok.  

 

Sadhguru vedno tako lepo reče: »Tega, kar je izven 

nas, ne moremo nadzirati. To, kar je v nas, pa je 

naše. Kajne?« 

 

Kaj pa lahko naredimo, ko smo soočeni s 

preizkušnjami? Lahko verjamemo, lahko zaupamo, 

lahko se prepričamo, da zmoremo in iščemo način, 

kako spremeniti nekaj, kar nam ni po volji.  

 

Nimamo zagotovila, da se bo ob koncu dneva 

razvilo točno tako, kot si morda želimo. Vendar je 

najmanj, kar lahko naredimo, da se potrudimo 

verjeti in zaupati, da bo točno tako, kot mora biti. 

 

Lahko vložimo svoj čas in energijo v izgradnjo sebe 

in svojih prepričanj. Lahko razvijemo pravi 

»mindset«. To lahko naredimo. To je naše. Lahko 

verjamemo in zaupamo v dober izid.  

 

Ob koncu se vse odvije tako, kot se mora. Vendar, 

če vlagamo sebe v celoten proces, je veliko večja 

verjetnost, da bomo točno to, kar si želimo, tudi 

dosegli.  

 

Saj veste: »Če verjameš, da zmoreš, imaš prav. Če 

verjameš, da ne zmoreš, imaš prav.« To, kar 

verjamemo, to ustvarjamo.  

 

Najmanj, kar lahko naredimo, je verjeti in zaupati.  

 

Vse dobro vam želim. Objem. 

 

Andreja Goropevšek, www.obcuti-sebe.eu 

 

 

 

 

MOJA POT DO PISANJA 
 

Še danes se spomnim svojih klavrnih in 

prestrašenih začetkov pisanja. Že od nekdaj sem 

rada pisala, pa, iskreno povedano, tudi jaz od 

samega začetka nisem zmogla poguma, da bi svoje 

zapise javno delila. 

 

Verjetno gre zasluga, da se danes lahko pohvalim s 

prvo izdano knjigo (Moja pot do osebne sreče) in 

drugo na poti, predvsem tistim, ki so me pri tem 

ves čas spodbujali.  

 

Ko sem začela anonimno objavljati na nekem 

blogu, sem to pokazala prijateljici. Še danes se 

spomnim, ko mi je rekla: »Aha, tako si začela. Ne 

bo dolgo, ko se boš podpisovala pod svoje zapise.« 

 

Mislim, da lahko mirne vesti rečem, da sem jo samo 

čukasto pogledala. Ni šans, sem si pri sebi mislila. 

Kaj si bodo pa 

ljudje mislili?  

 

Moji pogledi 

so bili 

velikokrat, da 

ne rečem, 

precej 

drugačni od 

večinskih 

pogledov. Še 

vedno so, da 

se razumemo. Vendar se danes ne bojim več stati 

za tem, kar napišem ali rečem.  
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Edino logično je bilo, da sem požela tudi precej 

kritike na svoje poglede ob samem začetku. Potrlo 

me je. Velikokrat sem obupala zaradi tega, kar so 

ljudje rekli. Vendar, iskreno povedano, niso bile 

samo kritike. Bilo je tudi veliko pohval, vzpodbude 

in iskrene ganjenosti ob mojih zapisih, vendar sem 

bila preveč osredotočena na to, da bi vsem 

ustrezala, da bi lahko videla, da je bilo v resnici 

veliko več »pozitivnega« kot »negativnega«. Danes 

lahko rečem, da sem to predelala. Vem, kakšna je 

moja motivacija za pisanje. Želim pomagati ter 

deliti svoje znanje in izkušnje, ker v resnici lahko 

dam ogromno. 

 

Nekje sem slišala pred kratkim: »Če ste zelo dobri v 

tem, kar delate, ste hkrati izjemno sebični, če 

svojega znanja ne delite z drugimi.«  

 

Se sliši grobo, ne? Vendar je v resnici tako. Naši 

darovi so nam dani z namenom, da jih delimo med 

ljudi. Vaši prav toliko kot moji. Delite jih, kot jih 

delim jaz. Na svoj način.  

 

Danes me ta ista prijateljica, ki je prva brala moje 

zapise, samo pogleda in reče: »Sem vedela, da boš 

zmogla.« Zmorem. In tudi vi zmorete.  

 

Naj ne bodo strahovi in vplivi iz okolja tako veliki, 

da bi nehali sanjati in uresničevati svojo pot. 

Delajte korake naprej, četudi majhne. Saj veste, 

počasi se daleč pride.   

 

Vse dobro vam želim. Objem. 

 

Andreja Goropevšek, www.obcuti-sebe.eu  

 
 

DISTANCA IN KAJ IMA TO VEZE Z LJUBEZNIJO DO SOČLOVEKA? 
 

Imela sem zanimivo svetovanje. Dejansko je šlo za 

odgovor na strankino vprašanje, da je potrebna 

distanca – razdalja. Da lahko stvari vidimo jasneje, 

je včasih potrebna razdalja. Če mi želimo nekomu 

pomagati, hkrati pa smo izvor njegovega oz. 

njenega trpljenja, se moramo umakniti, če želimo 

osebi dobro.  

 

Dokler nekdo z nami povezuje utopično ali 

nerealistično predstavo o realnosti, ki je pred njim, 

mu s svojo prisotnostjo nič ne pomagamo. Manj 

kot nič. Dejansko v osebi ves čas sprožamo in 

nehote ali nevede krepimo njegovo oz. njeno 

prepričanje, da je to, kar on oz. ona verjame, 

resnica. 

 

V tem primeru je najboljša pomoč, da je sploh ne 

nudimo. Da se umaknemo iz življenja te osebe in 

mu oz. ji damo možnost, da vidi situacijo brez 

rožnatih očal. Zavedam se, da je to včasih težko. Še 

posebej, če smo po naravi empatični – 

sočutni. Hudo nam je, ker vemo, da nekdo 

po nepotrebnem trpi, vendar se moramo 

zavedati, da naša prisotnost lahko včasih to 

trpljenje še dodatno potencira.  

 

Na tem mestu vam polagam na srce, če 

veste, da je temu tako, se umaknite. Dajte 

času čas in omogočite osebi, da sama pride 

do spoznanja. Umaknite se v polnem 

zavedanju, da dajete človeku možnost, da 

ozavesti, pozdravi in vidi rane v sebi.  

 

Včasih je to najbolj ljubeča stvar, ki jo lahko 

naredimo.  

 

Vse dobro vam želim. Objem.  

 

Andreja Goropevšek, www.obcuti-sebe.eu 
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POVABILO K VPISU V VRTEC TABOR ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 

 

Vpis  predšolskih otrok NOVINCEV v programe za 

otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od 

ponedeljka, 20. 3., do petka, 24. 3. 2023.  

 

V petek, 24. 3., bo vpis možen v Vrtcu Tabor od 8.00 

do 14.00, od ponedeljka, 20. 3. do četrtka, 23. 3. 

2023, pa v pisarni Vrtca Vransko – Tabor (zgradba 

Vrtca Vransko) vsak dan od 8.00 do 14.00, po 

predhodni najavi na št. (03) 703 23 92 pa tudi izven 

tega termina.   

 

Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin 

ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam 

nameravate pridružiti med šolskim letom 

2023/2024. 

 

EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že 

obiskujejo) bo potekal od  ponedeljka, 13. 3., do 

petka, 17. 3. 2023. Starši prejmejo prijavnico v 

oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi 

vrnejo. 

 

In še dva napotka: 

 

• Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki 

jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo 

predhodno natisnejo s spletne strani vrtca. 

• Ker prijavnica vključuje tudi podatke: 

davčna številka staršev in otrok, EMŠO za 

otroka in starša, telefonske številke, na 

katere so starši dosegljivi v času 

otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski 

naslov, priporočamo, da te podatke 

prinesete s sabo. 

 

STARŠI NOVINCEV PREJMEJO ODGOVOR 

NAJKASNEJE DO KONCA MESECA JUNIJA 2023 (za 

otroke, ki se nam bodo priključili 1. 9. in bodo 

takrat izpolnjevali pogoj starosti najmanj 11 

mesecev). 

 

Na tem mestu vas obveščamo še, da je od 29. 10. 

2020 v veljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja obvezno 

cepljenje vseh otrok pred vstopom v vrtec. 

 

»Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je 

opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno 

sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z 

zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila 

pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da 

otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in 

rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, 

ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č 

člena tega zakona.« (Uradni list 

RS, št. 142/20) 

 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

 

Osnovna šola Vransko-Tabor

 

 
 

4. OBOGATITVENI DAN V VRTCU TABOR: UMETNIŠKA DELA SVETA 

  

Popestrili smo si dopoldan, prehajali smo po 

igralnicah in spoznavali umetniška dela sveta. Po 

izobraževalnem uvodu v avli vrtca smo spoznali 

nekaj umetniški stvaritev ter umetnikov.  

Preko igre, likovnega ustvarjanja, posnemanja 

reprodukcij in multikulturnega razmišljanja smo 

spoznavali in doživljali določeno umetniško delo.  
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Z Banksyjem smo prepotovali ulice sveta, spoznali, 

da je svobodni 

ulični umetnik, ki 

jasno sporoča, da 

je proti vojnam, 

proti grebenju in 

oblastem, ki to 

počnejo. Nastale 

so zanimive 

ilustracije, 

sporočila, kaj si ob 

tem mislijo otroci.  

 

Nekaj izjav otrok: 

 

»Če bi vsi imeli traktor, bi lahko marsikaj naredili.« 

‒ Viktor (5‒6), samooskrba;  

»Tam se imam lepo.« ‒ Ema (5‒6), ilustracija vrtca;  

»Želimo kaj dobrega, lepega, da se imamo lepo.« ‒ 

Živa (5‒6), ilustracija mavrice nad hribom. 

  

Navdušili smo se nad opernim petjem, spoznali 

operno hišo v Sydneyju, skladbo Figaro Cavatina; 

Andrè Rieu in se preizkusili v karaokah. Ob 

vprašanju, ti je všeč, smo dobili odgovor deklic:  

 

»Teta, ko ima obleko in ličke namazane.« ‒ Mija (3‒

4), 

»V redu muzika.« ‒ Zala B. (2‒3). 

 

V Indiji nas je očaral Taj Mahal, mavzolej, simbol 

velike ljubezni, trdnosti in lepote. Spoznali smo 

mošejo in njen namen. Dejavnost smo posvetili 

dihanju, jogi, tišini. Gradili smo strukture trikotne 

oblike, ki se stikajo v eno točko na vrhu ‒ piramide. 

Kitajski zid kot simbol Kitajske, vsemogočen, 

razsežen, tudi poguben zid krvi, nas je prevzel v vsej 

svoji veličini. Postavili smo svojega. Poustvarjali 

smo po reprodukcijah Pabla Picassa, genialnega 

slikarja. Opazovali smo vzorce, barve, oblike, 

postavitve in razmišljali, se spraševali: 

 

»Kako dobim črno barvo.« ‒ Nina (4‒5),  

»Kako pa naj to naredim.« ‒ Peter (5‒6). 

 

Razvijali smo ustvarjalnost, čut za lepo in pozitiven 

odnos do kulturnih razsežnosti.  

 

Koordinatorki Anuška Križnik in Laura Bašič 

 

  

ZIMSKE RADOSTI V VRTCU 
 

Vsak letni čas ima svoje čare in letošnja zima s 

svojimi čari ne skopari. 

 

V ta namen smo se poleg zimskega cicipohoda, 

izdelovanja snežnih kreacij, kepanja, sankanja in 

enostavnega uživanja na snegu, preizkusili še v 

prav posebnem zimskem športu ‒ v teku na 

smučeh. Bila je zanimiva izkušnja tako za otroke kot 

za vzgojiteljice, saj smo vsi prvič stali na tekaških 

smučkah.  
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Da bi nam na snegu šlo 

čim bolje, smo sprva 

potrenirali kar v igralnici 

na ustreznih podlogah.  

 

Naslednji dan smo se 

tako brez težave lahko 

podali na izziv. Na 

začetku nam je tek na 

smučeh res predstavljal 

izziv, ker pa ni važno 

kolikokrat padeš, ampak da se vedno 

pobereš, moramo poudariti, da so se 

otroci zelo potrudili in izkazali.  

 

Pridobili so novo izkušnjo, kar pa je 

najpomembnejše ‒ ob tem so neizmerno 

uživali.  

 

Otroci oddelka 5‒6 z Matejo, Katjo in 

Urško 

 
 
 

 

 

KULTURNI TEDEN V VRTCU TABOR 
 
 

V kulturnem tednu od 6. do 10. februarja 2023 

smo čas in dejavnosti obarvali s slovensko 

kulturo. Priredili smo kulturno proslavo v 

spomin in čast Francetu Prešernu, si ogledali 

utrinke tistega časa in prisluhnili branju pesmi: 

F. Prešeren: Zdravljica, D. Bedrač: Smrčači, N. 

Konc Lorenzutti: Kolona, S. Vegri: Očka pravi, B. 

A. Novak: Severnica. Kulturno udejstvovanje 

smo zaključili z nastopom Otroci otrokom in s 

praznovanjem. 

 

Poustvarjali smo po reprodukciji Prešernovega 

portreta, risali polovični portret, spoznali likovno 

tehniko Pop art Prešeren, pisali inicialke s peresom, 

govorili o slovenski zastavi, domovini, kulturi. 

Prepevali smo slovenske pesmi, plesali ob ritmu 

lončenega basa in gosli, nastopili smo na Jurijevem 

trgu in si ogledali igrico po zgodbi S. Gemmel: 

Nekoč je bila. Po slušnem opazovanju smo 

oblikovali različne glasove z govorilnimi organi in se 

igrali z glasovi. Ob kulturnem prazniku smo 

prisostvovali proslavi šolarjev. Prisluhnili smo 

pesmi Povodni mož, ki jo bere P. Bibič, se družili in 

kiparili kip, fige ter kulturne znamenitosti Slovenije. 

  

Spoznali smo pomemben del slovenske kulture, 

otroci smo se učili od otrok, si pridobili izkušnje in 

krepili socialne ter kulturne kompetence.  

 

 

 

Koordinatorki Anuška Križnik in Laura Bašič 
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PREDNOSTNA NALOGA V VRTCU – MATEMATIKA! 
 

V triletnem obdobju smo si strokovni delavci vrtca 

zadali prednostno nalogo za izvedbo dejavnosti s 

področja matematike. Ko se srečujemo s pojmom 

matematike v predšolskem obdobju, nehote 

pomislimo na »pravo šolsko« matematiko. Ali je res 

tako? Vzgojitelji v vrtcu iščemo zvezo med 

matematičnimi dejavnostmi in vsakdanjim 

življenjem otroka. Hitro ugotovimo, da se 

matematika skriva skoraj povsod. Otroci 

poimenujejo predmete v množici (npr. igrače), 

razumejo pojme malo – veliko, zgoraj ‒ spodaj, 

štejejo, razvrščajo stvari, spoznavajo simbole 

(prometni znaki, zastave), napovedujejo rezultate, 

se igrajo z različnimi snovmi (spoznavajo količino), 

opazujejo simetrijo, odčitavajo grafikone … V naših 

igralnicah imajo zato otroci ves čas na voljo 

materiale in spodbudne didaktično-matematične 

igre v kotičkih in na stenah igralnice ter garderobe. 

Glavno vodilo nam je veselje in uživanje otrok pri 

miselnih igrah, saj 

se možganske 

povezave 

vzpostavljajo 

ravno takrat, ko 

se otrok uči preko 

igre.  

 

Anuška Križnik, 

dipl. vzg., vodja 

Vrtca Tabor 

 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
 

Ker nas je narava končno obdarila s snegom, smo v 

petek, 20. januarja 2023, izvedli triurni zimski 

športni dan – sankanje. 

 

Prvi dve uri smo imeli pouk po urniku, po malici pa 

smo se odpravili na Siršev hrib. Ker je ponoči sneg 

zamrznil, je bilo sankanje pravi užitek.  

 

V lepem sončnem vremenu so se učenci prve triade 

naužili sankanja in kepanja skupaj z učiteljicami. 

Slišala sta se smeh in vriskanje. Pravo veselje je bilo 

videti srečne otroke pri zimskih igrah.  

 

Ker pa se je sneg obdržal, smo vsi trije razredi dve 

uri zimskega športnega dne, ki sta nam še ostali, 

izkoristili kar v naslednjem tednu, tednu pred 

počitnicami. 

 

Rada bi pohvalila starše, ki so svojim otrokom 

pripravili rezervna oblačila, kot smo se zmenili, da 

so učenci nadaljevali pouk v oddelkih podaljšanega 

bivanja suhi in brezskrbni.  

 

Takih zimskih športnih dnevov si želimo vsako leto, 

a nam žal ne uspe vedno, saj je vsako leto manj 
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snega. A mi se bomo trudili, da bomo izkoristili s 

snegom pokrite hribčke. 

 

Zahvaljujemo se družini Sirše, ki nam vsako leto 

prijazno odstopi svoj zasneženi hribček in travnik 

ob šoli, kjer v prostem času učenci gradijo igluje in 

snežake. 

 

Manja Majcen 

 

 

ŠPORT MLADIH V PLANICI 
 

 

Hitro smo zakorakali v leto 2023 in napočil je čas, 

da se odpravimo na kakšen pohod. Tokrat smo 

prejeli posebno vabilo Športne zveze Celje za 

udeležbo na Šolskem planiškem maratonu pod 

naslovom »Mali in zlati sončki v Planici«. Takoj so 

stekli pogovori z vodstvom šole, organizirali smo 

prevoz in že je bila tu sobota, 28. januar 2023, ko 

smo se odpravili v Planico.  Organizirane so bile 

štafetne igre na snegu in pohod v dolino Tamar. Ker 

nam je kar precej časa vzela malica in opravljanje 

ostalih potreb, smo se odločili kar za pohod. Čeprav 

nismo točno vedeli, ali bomo zmogli priti do PD v 

Tamarju ali ne, nas je motivacija ostalih  

 

pohodnikov in naša volja motivirala, da smo dosegli 

cilj. Če smo bili že enkrat tako daleč, bi bilo zelo 

nespametno, da ne bi doživeli lepote gora v 

zimskem času. Preživeli smo čudovit dan in se 

pozno popoldne malo utrujeni ter polni doživetij 

srečno vrnili domov.  

 

Julija in Lana Lopan pa sta podali svoje vtise.  

                                                                             

V soboto, 28. januarja 2023, smo učenci prve triade 

planinskega krožka, bilo nas je kar 18 učencev, pod 

mentorstvom ge. Manje Drnolšek in v spremstvu 

planinskega vodnika Domna Štamica, odpravili v 
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Planico. Ob 7. uri zjutraj smo se zbrali pred šolo, 

odšli na kombi in se odpeljali. Na poti do cilja smo 

reševali uganke, se pogovarjali in opazovali naravo 

skozi okno. Ko smo prispeli v Nordijski center 

Planica, smo pojedli malico in odšli na pot. Pot do 

vrha doline Tamar je bila zasnežena, a zelo 

zabavna. Na vrhu smo si zopet zaslužili malico in 

čaj. Za spomin smo si kupili  magnetke. Dan je bil 

mrzel, sproščen, nasmejan in poln novih doživetij v 

družbi prijateljev iz šole. Uživali smo. 

 

    Manja Drnolšek,  

mentorica mlajših planincev na POŠ Tabor  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN V 4. C NA POŠ TABOR 
 

Dan pred zimskimi počitnicami smo se učenci 4. c 

razreda POŠ Tabor z našo razredničarko Simono 

Jan odpeljali na Vransko. Tam smo odšli v razred in 

se preobuli v tekaške smučarske čevlje. Gospod 

Uroš Godler nam je nato zunaj razdelil še tekaške 

smuči in palice.  

 

Skupaj smo odšli na nogometno igrišče, kjer so bile 

že pripravljene proge za tek na smučeh. Gospod 

Uroš nam je pokazal osnove teka na smučeh. Pri 

teku smo se zelo trudili in ugotovili, da je tek na 

smučeh zanimiv in tudi utrujajoč šport, saj smo kar 

veliko pretekli. Vmes je kdo tudi padel, ampak se je 

hitro pobral. Med tekom smo dobili tudi topel čaj, 

ki se je zelo prilegel. 

 

Po končanem teku smo vse pospravili in odšli v 

razred, kjer smo imeli malico. Po njej smo se s 

kombijem vrnili nazaj v Tabor, kjer se je športni dan 

nadaljeval, saj smo s sanmi in ostalimi pripomočki 

za sankanje odšli na Siršev hrib, kjer smo se sankali 

in uživali na snegu in v lepem vremenu. 

 

Športni dan nam je bil zelo všeč.  

 

Učenci 4. c POŠ Tabor 
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ODDAJTE SVOJ GLAS ZA ČEBELARSKO DRUŠTVO TABOR 
 

Čebelarsko društvo Tabor kandidira na razpisu za 

učni čebelnjak, ki bi služil v izobraževalne namene. 

 

S klikom na povezavo www.prva.si/druzbena-

odgovornost/dan-prihodnosti/prvacebela-

glasovanje/ označite ČD TABOR, izpolnite spodnja 

polja in oddajte svoj glas ter nam 

tako povečajte možnost za pridobitev čebelnjaka. 

Glasovati je še mogoče do 28. 2. 2023. 

 

Čebelnjak bo postavljen v okolici šole in bo služil 

čebelarskemu krožku kot podpora in dodana 

vrednost pri spoznavanju čebel in čebelarstva. 

 

Čebele nam nudijo neskončno možnosti 

spoznavanja tudi z vidika socialnega življenja. 

Vsaka čebela ve, kakšna je njena naloga in kako 

pripomore k skupnosti. 

 

Hvala za vašo 

podporo in 

glas. 

 

Še enkrat 

izpostavljamo 

povezavo: 

www.prva.si/druzbena-odgovornost/dan-

prihodnosti/prvacebela-glasovanje/ 

 

Partnerja projekta sta Čebelarska zveza Slovenije in 

PRVA Pokojninska družba. 

 

ČD Tabor 
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OBVESTILO IN VABILO UPOKOJENCEM 
 

Spoštovani 

upokojenci, 

 

obveščamo vas, 

da lahko 

članarino za 

leto 2023 

poravnate na 

občnem zboru, 

ki bo v Gasilskem domu Kapla - Pondor v nedeljo, 

26. februarja 2023, ob 10.30. 

 

Pisarna DU Tabor bo dežurna tudi: 

 

7. marca 2023 od 13.00 do 15.00 

in 

14. marca 2023 od 13.00 do 15.00. 

 

Morebitne nove člane vabimo v društveno pisarno, 

da vam izdamo člansko izkaznico. 

 

Dobrodošli! 

 

DU Tabor 

 

 
 

POHOD 50 + 
 

 

Januar je minil kot blisk in zadnji dan je bil ravno 

torek, dan za pohod 50 +. 

 

Šolske počitnice so kakšno babico ali dedka 

zadržale doma pri vnukih, nekaj pa se nas je zbralo 

zjutraj ob devetih. Sonce je že kazalo prve zametke 

toplih sončnih žarkov, a je rahla sapica kar pošteno 

pobrila naše brade. 

 

Pot smo pričeli mimo veroučne hiše in cerkve na 

Jurijev trg do klopce, da smo naredili zgodovinski 

posnetek. Naprej smo šli mimo Sirševe in Joževe  

 

domačije do Namarjevih, kjer sta nas gospodar in 

njegov hišni čuvaj pričakala s kozarčkom. Malo smo 

poklepetali in nadaljevali pot čez Blate do 

Pondorja. Ustavili smo se pri novem kozolcu, ga 

pregledali in se strinjali, da je lepa in dobra 

pridobitev za kraj in tudi za naš počitek. 

 

Sončni žarki so postali toplejši in ob vrnitvi v Tabor 

smo že snemali rokavice in kape ter si odpenjali 

bunde. 

                                                                                           

DU Tabor 
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FESTIVAL JUDA 
 

 

Na državnem prvenstvu Slovenije v judu, ki se po 

novem imenuje Festival juda, smo člani JK Shido 

Tabor dosegli enega večjih uspehov zadnjih 5 let v 

starosti U 12. 

 

Naši dosežki: 

 

Ana Doler: 2. mesto; 

Ema Veniger: 3. mesto; 

Enej Stanko: 3. mesto. 

 

Zahvala vsem, predvsem staršem, ki spodbujajo ter 

vztrajajo, in seveda Občini Tabor, s katero že 10 let 

uspešno sodelujemo in nas podpira, da skupaj 

ustvarjamo to lepo športno zgodbo. 

 

Trener Ivi Knafelc 

 

 
 

JUBILEJNO LETO 
 

Ob vstopu v novo leto smo vsi v pričakovanjih. Z 

zanimanjem se sprašujemo, kaj nam bo to leto 

prineslo. V Turističnem društvu Tabor smo v leto 

2023 vstopili zelo ponosni, saj se zavedamo, da je 

to jubilejno leto. Priprave nanj so v polnem teku, 

kajti v začetku novembra bomo praznovali dve 

desetletji. Ponosni smo na naše krajane, ki so 

davnega leta 2003 ustanovili to društvo. Zavedali 

so se, da je prav turizem tisto, kar lahko prinese 

prepoznavnost krajev v Spodnji Savinjski dolini. 

Seveda zgolj turizem ni dovolj. Tu so še ljudje, ki so 

pisali zgodovino teh krajev vse iz časov bronaste 

dobe do današnjih dni.  
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Ob takšnem jubileju pa ni dovolj le poved, pač pa je 

potreben daljši zapis, zato smo se odločili, da 

izdamo tematsko publikacijo. Člani pridno zbiramo 

dokumentacijo, brskamo po starih zapisih in 

marsikaj smo že našli. 

 

Ponosni smo na izdajo dveh zgibank, ki smo ju izdali 

konec preteklega leta. V letošnjem letu 

napovedujemo še tri. Prav s takšnim materialom 

bomo ljudem širom naše lepe domovine predstavili 

ta biser pod Krvavico.  

     

 Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 

 

 
 

ZIME NE BOMO PRESPALI 
 

V decembru 2022 smo začeli z dopolnjevanjem 

programa aktivnosti za leto 2023. Med drugim smo 

se odločili, da bomo člani Turističnega društva 

Tabor aktivno sodelovali na natečajih. Mlajši člani 

društva so hitro razumeli to poslanstvo in začeli 

spraševati po imenih naših junakov, ki so se zapisali 

skozi bogato zgodovino pripovedništva.  

 

V strmih pobočjih Krvavice gnezdi sokol. Ta je nekaj 

posebnega za našo Spodnjo Savinjsko dolino, je 

mističen in zelo privlačen. Privlačni pa so tudi 

palčki, ki že stoletja živijo v hribovju. Pa smo jih tudi 

poimenovali. Člana društva sta na socialnem 

omrežju zbirala predloge za imena in sokol selec je 

postal Hor Taborski. Posegli smo daleč v zgodovino 

in tako prišli do tega imena. Prav drugače pa je bilo 

pri palčici in palčku. Zanju smo med številnimi 

predlogi izbrali imeni Tara za palčico in Bor za 

palčka. Njuni imeni namreč sestavljata ime našega 

kraja in občine.  

 

Ja, kaj pa njuni otroci? Tudi zanje smo našli ime. 

Predlog kmetije v miklavškem hribovju je bil 

nadvse primeren: »Naj bodo poimenovani po 

zakladih naših gozdov.« Res je, tako smo tudi storili 

in palčki so dobili imena: Breza, Tisa, Gaber, Brin 

itd. 

 

To pa še ni vse. Prijavili smo se na natečaj Term 

Snovik, kjer so iskali pravljico, v kateri nastopa 

Palček Snoviček. To pa za Turistično društvo Tabor 

ni predstavljalo nobenega problema, saj je on 

prijatelj naših palčkov.  

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku je potekala v 

Termah Snovik zaključna prireditev. Tja je bilo 

povabljeno 

tudi naše 

društvo. 

Veseli in 

ponosni 

smo, da 

smo lahko 

bili del te 

uspešne 

zgodbe. A 

to je le ena 

…  

      

 Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 
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TAVČARJEVO LETO 
 

Vlada Republike Slovenije je leto 2023 razglasila za 

Tavčarjevo leto. Letos mineva 100 let od smrti 

slovenskega odvetnika, politika in pisatelja. Najbolj 

se je v zgodovino zapisal s številnimi deli, s katerimi 

smo se srečali v šolskih klopeh, pa tudi kasneje.  

 

Konec januarja je odšlo nekaj članov našega 

društva v kraje Škofjeloškega hribovja, kjer smo si 

ogledali staro mestno jedro v Škofji Loki, grad nad 

njo, obiskali številne sakralne objekte ter se 

napotili v Poljansko dolino, kamor se je Tavčar zelo 

rad vračal. Od tod so bili številni junaki njegovih 

literarnih del ali pa so se dogodki prav tam odvijali.  

 

V poletnih mesecih bomo člani društva in njihovi 

podporniki tja odšli na izobraževalni izlet.  

 

Že danes se veselimo tega izleta. Tamkajšnje 

nevladne organizacije so združile zgodovino, 

arhitekturo, kulturo in kulinariko. Prav s tem sledijo 

ciljem Slovenske turistične organizacije in njenemu 

geslu Občutimo Slovenijo. To pa se doseže, če 

turizem pišejo in z njim živijo ljudje. 

 

Hani Zamuda, predsednica TD Tabor 
 

 

 
 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
 

Jaz sem 

droben, droben list, 

ki drevo 

mu daje hrano. 

To drevo 

iz zemlje rase, 

zemlja 

pa je vir življenja, 

in življenje 

vir človeštva, 

in človeštvo, 

to je hrast, 

ki človeku 

daje rast. 

 

Karel Destovnik – Kajuh, Drobna pesem 

Za kulturo velja, da je skupek dosežkov in vrednot 

človeške družbe kot rezultat človekovega umskega, 

zlasti umetniškega delovanja in ustvarjanja. 

Kultura, klasična in sodobna, je torej naša 

identiteta – pokaže nam, kdo smo. Osrednji 

slovenski kulturni praznik, ki ga praznujemo na 8. 

februar, obletnico smrti največjega slovenskega 

pesnika Franceta Prešerna, je zato priložnost, da se 

poklonimo vsem slovenskim ustvarjalcem, ki so 

skozi zgodovino ohranjali identiteto naroda in nam 

tako pomagali obstati. 

 

Tudi v naši občini smo z osrednjo proslavo obeležili 

ta dan. Rdeča nit proslave so bile recitacije pesmi v 

poklon pesniku Karlu Destovniku – Kajuhu, saj je 

vlada na pobudo Ministrstva za kulturo leto 2023 

26

3 



 
NOVICE IZPOD KRVAVICE 

Informativna tiskovina Občine Tabor | Februar 2023 

razglasila za njegovo leto. Kajuh zaradi prezgodnje 

smrti ni ustvaril veliko pesmi, vendar je v svoji 

poeziji z izjemno jasnostjo in izrazno močjo 

izpovedal občutje sveta. Že kmalu po smrti se je 

uveljavil kot klasik slovenske književnosti. O 

priljubljenosti njegove poezije govorijo tudi 

številke: že med vojno je, večinoma v 

improviziranih pogojih, izšlo devetnajst 

ciklostiranih zbirk njegovih pesmi, po vojni pa 

skupaj z biografskimi deli naštejemo še okoli 

štirideset zbirk, monografij in literarnih del, 

posvečenih njegovemu delu in življenju. 

 

Poleg organizatorja prireditve, Pevskega društva 

Tabor, in recitatorja Mateja Demšarja, so nastopili 

še Savinjski rogisti ter recitatorja in Mladinski 

pevski zbor OŠ Vransko - Tabor, polno dvorano 

obiskovalcev pa je s kratkim nagovorom pozdravil 

tudi župan. 

 

Pevsko društvo Tabor 
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VALENTINOV PLES PONOVNO ZAŽIVEL 
 

Minilo je že kar nekaj let, odkar smo se nazadnje 

oglasili v Novicah z naslovom na temo 

Valentinovega plesa. Vsi občani že dodobra 

poznate našo tradicijo, saj je društvo podeželske 

mladine letos po treh letih premora organiziralo že 

24. Valentinov ples.  

 

Vsi smo ta dogodek že nestrpno pričakovali, saj so 

pretekli začetki let, ko nam je koronavirus 

onemogočil izvedbo našega tradicionalnega 

dogodka, bili kar dolgočasni. Letos pa smo se 

ponovno lotili večmesečnega organiziranja, ki 

vrhunec doseže v začetku februarja z 

okraševanjem dvorane, pripravo bara ter 

pogostitvijo gostov. Priprav smo se lotili še z večjo 

vnemo in željo, da našim obiskovalcem ponovno 

pričaramo prelep večer. 

 

Tako smo v soboto, 11. februarja 2023, organizirali 

že 24. Valentinov ples, na katerem je za odlično 

plesno glasbo poskrbel ansambel Slovenski zvoki, ki 

so prijazno priskočili na pomoč in nadomestili  

 
 

 

Murne, ki se plesa žal niso mogli udeležiti. Po 

otvoritvenem plesu je sledila večerja, temu pa ples 

do jutranjih ur. Zahvala za odlično pripravljeno 

večerjo gre Gostinstvu Koren. Najlepša hvala za 

vašo prijaznost in pomoč.  

 

Nazadnje hvala vam, drage obiskovalke in 

obiskovalci, ki pridete na ples! Vaša udeležba nam 

daje vedeti, da vam ni vseeno za delovanje mladih 

v občini. Vaši nasmehi, odlično vzdušje in pohvale 

pa potrjujejo, da naš trud in vložen čas nista bila 

zaman.  
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DPM Tabor 

 
 

 

 

 
 

GOSPODOVO OZNANJENJE 

 

Tudi mesec marec ni brez 

Marijinega praznika. 25. 

marca praznujemo 

»Gospodovo 

oznanjenje«. 

 

Na ta dan se spominjamo 

izjemnega dogodka za 

odrešenje človeštva. V 

mestu Nazaret je Gospodov angel oznanil Mariji: 

»Glej, spočela in rodila boš sina, ki se bo imenoval 

Sin Najvišjega«. Marija pa mu je odgovorila: »Glej, 

dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi«. 

O tem v Evangeliju poroča evangelist Luka. 

 

Tako se je po Svetem Duhu učlovečil edinorojeni 

Božji Sin in postal človek in to zaradi nas, ljudi, in 

zaradi našega zveličanja.  

Ta praznik se je v ljudski pobožnosti 

hitro in lepo uveljavil. Nekdaj, 

mnogi se tega še dobro 

spominjamo, je skoraj vsak kristjan 

ob jutranjem, opoldanskem in 

večernem zvonjenju zmolil 

angelovo češčenje. To je molitev, ki 

jo sestavljajo tri zdravamarije in 

pred vsako je uvodna misel, ki 

povzame del skrivnosti Gospodovega oznanjenja. 

Ljudje so za čas molitve odložili delo in tako 

počastili to skrivnost. 

 

Praznik je postavljen devet mesecev pred 

praznikom Jezusovega rojstva. 

 

Po Marijinem materinstvu je posvečeno 

materinstvo vsake matere. Cerkev skupaj z 
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materami in zanje ta dan obhaja krščanski 

materinski dan. Materinstvo se prične s spočetjem. 

Mati je prva zibelka novega življenja in njegova 

prva varuhinja. Cerkev materinstvo naslavlja kot 

vzvišen poklic. Ta dan goduje veliko žena in deklet, 

ki so dobile ime po Mariji. Oblik tega imena pa je 

skoraj nešteto. 

 

 

MAREC 2023 V ŽUPNIJI SV. JURIJ OB TABORU 

  
Ves mesec marec bo v katoliški Cerkvi zaznamoval 

postni čas 2023, ki smo ga letos začeli zadnji teden 

februarja, natančneje 22. februarja, s pepelnico ter 

strogim postom in ga bomo  zaključili v prvem 

tednu meseca aprila, natančneje 7. aprila, z velikim 

petkom in prav tako strogim postom, čemur sledi 

še praznik vseh praznikov, praznik Gospodovega 

vstajenja. Postni čas je čas, ko se kristjani še 

posebej trudimo živeti Bogu všečno. To simbolno 

pokažemo tudi z že omenjenima dnevoma 

strogega posta ter odpovedi mesnim jedem vse 

petke v času med njima in seveda s številnimi 

dobrimi deli ter osebnim trudom za lepo krščansko 

življenje. 

 

2. marec, prvi četrtek v mesecu oziroma četrtek 

pred prvim petkom molimo za vse duhovnike, 

njihovo svetost, stanovitnost in zdravje. Posebej 

Bogu priporočamo duhovnike naše župnije (Alojz 

Pirnat, Martin Cirar, Iztok Hanžič in Matic Lesjak). 

Molimo in prosimo tudi za nove duhovne, redovne 

in misijonske poklice, tako v naši župniji kot v vsej 

vesoljni Cerkvi. Molitev pričnemo 30 minut pred 

večerno sveto mašo. Vljudno in lepo vabljeni. 

 

3. marec, prvi petek v mesecu se v molitvi posebej 

spomnimo vseh, ki so bolni, onemogli ali ostareli. 

Duhovni pomočnik dr. Alojz Pirnat je pripravljen 

vsak prvi petek obiskati vse, ki ne morete priti v 

cerkev, in vam na vašo željo prinesti Najsvetejše. Če 

želite, vam je na voljo za pogovor, sveto spoved ali 

bolniško maziljenje. V izjemnih, smrtnih, primerih 

je na razpolago kadarkoli. Pokličite ga na tel. št.: 

040 429 894.  

 

Naslednji prvi petek v aprilu pa bo že veliki petek.  

4. marec, prvo soboto v mesecu marcu  bomo v 

naši župniji obhajali tretjo od petih prvih sobot. 

Pobožnost prvih sobot obstoji predvsem v prejemu 

svetega obhajila v zadoščenje Marijinemu 

brezmadežnemu Srcu. Prvo soboto v mesecu 

marcu bomo tako kot v februarju s posvetilno 

molitvijo med desetkami sarafinskega rožnega 

venca prosili za mir, še posebej za mir v Ukrajini. 

Molitev pričnemo 30 minut pred začetkom svete 

maše. 

 

19. marec, godovni dan sv. Jožefa, Jezusovega 

rednika. Godovni dan sv. Jožefa je v Cerkvi na 

Slovenskem slovesni praznik, saj je sv. Jožef 

zavetnik slovenskih dežel. Sv. Jožef je zavetnik 

umirajočih. Ob predpostavki, da je umrl pred 

začetkom Jezusovega javnega delovanja, je umrl v 

družbi Jezusa in Marije, kar za kristjane predstavlja 

idealen način, kako zapustiti zemeljsko življenje. 

 

Sv. Jožef pa je tudi velik zavetnik očetov. Bil je tako 

zgleden človek, da ga je Bog izbral za skrbnika 

svojemu Sinu. Ali bi lahko bil kdo še močnejši 

zavetnik očetov? 

 

Ker 19. marec sovpada s 4. postno nedeljo, se 

praznik sv. Jožefa liturgično obhaja dan prej, torej 

v soboto, 18. marca. Ta večer bo sveta maša za vse 

očete. Očetje, lepo vabljeni k sveti maši skupaj s 

svojimi otroki.  

 

25. marec, praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. 

Skrivnost Gospodovega oznanjenja in učlovečenja 

se je dogodila v skromnosti. Preprosta nazareška 

deklica Marija je pristala na povabilo Božjega 

poslanca nadangela Gabrijela, da postane mati 
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učlovečenega Božjega Sina.  Ta dan Cerkev obhaja 

krščanski materinski praznik. Večerna sveta maša 

bo darovana za vse matere. Matere, lepo vabljene 

k sveti maši skupaj s svojimi otroki. Več o sveti maši 

za očete in za matere bo objavljeno v župnijskih 

oznanilih.    

 

V času med praznikom sv. Jožefa in praznikom 

Gospodovega oznanjenja praznuje Cerkev Teden 

družine. Zopet bo priložnost, da poudarimo pomen 

in vrednote družine. Oče, mati in otrok/otroci. Celo 

Bog je svojemu Sinu poleg matere dal tudi 

zemeljskega ‒ krušnega očeta oz. skrbnika. S tem je 

poudaril moč in pomembnost družine, moč in 

pomembnost očetovstva in materinstva ter 

starševstva. 

 

26. marec, tiha nedelja. Ta dan bo priložnost za 

sveto spoved. Da, tudi to potrebujemo. Ali bomo 

priložnost izkoristili, je odločitev vsakega 

posameznika. Cerkvena zapoved pravi: Spovej se 

svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v 

velikonočnem času prejmi sveto Rešnje telo. Več o 

tej priložnosti bo objavljeno v župnijskih oznanilih. 

                                                                                                                                          

NOVO: če ste v mesecu februarju spregledali, vam 

sporočamo še enkrat: mesec januar je v katoliški 

Cerkvi mesec verskega tiska. Kultura branja, ne 

samo verskega tiska, zelo pada. Cerkev v Sloveniji 

izdaja veliko kvalitetnega tiska. Župnijski pastoralni 

svet Župnije Sv. Jurij ob Taboru (v nadaljevanju ŽPS) 

je na svojem januarskem srečanju podprl, ob 

predvidevanju, da je nekaterim verski tisk tudi 

cenovno nedosegljiv, posebno pobudo. V župnijski 

cerkvi lahko brezplačno vzamete različno versko 

literaturo. Prispevamo jo  člani ŽPS. Seveda ta 

literatura ni najnovejšega datuma. Prebrano lahko 

vrnete ali delite naprej. Tako boste branje verske 

literature omogočili tudi drugim. 

 

IN ŠE ENA NOVOST V NAŠI ŽUPNIJI: župnijski 

pastoralni svet naše župnije v novem sestavu (v 

nadaljevanju ŽPS) je izmed svojih članov ustanovil 

skupino za dobrodelnost. Njena naloga je 

spodbujanje in izvajanje socialnega nauka Cerkve, 

posvečanje posebne skrbi obrobnim, ubogim in 

socialno šibkim, skrbi za urejen in delaven dialog s 

civilnimi organi in javnimi ustanovami … V minulem 

božičnem času je že poskušala nekaterim polepšati 

praznike in tudi pomagati preko Slovenske Karitas. 

Če si kdo želi takšne pomoči ali če kdo meni, da kdo 

potrebuje takšno pomoč, naj pokliče oziroma javi 

na tel. št.:  041 271 993. Oglasila se vam bo Simona 

Zaberložnik, ki vodi skupino ŽPS za dobrodelnost. 

 

Vida Slakan     

 

 

 

 
 

 V OBJEMU BELINE 

Foto: Miha Drolc 
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ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE JULIJE JUHART IN BRANJE POEZIJE VINDIJSKEGA KNJIŽNEGA 

KLUBA V KAVARNI LISJAK 

Foto: Darko Naraglav 
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VABILO 
 

Vabljeni na košarkarsko tekmo  

STARI ‒ MLADI, 

ki bo  

v torek, 28. marca 2023, ob 19. uri  

v Domu krajanov Tabor. 

                                                                        

   ŠD Tabor 

 

 
 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI TABOR – FEBRUAR IN MAREC 2023 
 
 
 
 

DATUM URA PRIREDITEV / DOGODEK  KJE ORGANIZATOR 

ČETRTEK, 

23. 2. 2023 
17.00 

OTROŠKE DELAVNICE: 

IZDELOVANJE TORBIC IZ 

JEANSA 

 

jedilnica 

POŠ Tabor 

Turistično društvo 

Tabor 

(041 393 828) 

ČETRTEK, 

23. 2. 2023 
18.00 KROŠLOV VEČER 

 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

SOBOTA, 

25. 2. 2023 

8.00‒

13.00 

KVIZ 

GASILSKE MLADINE ŽALEC 

 
Dom krajanov Tabor, 

jedilnica 

POŠ Tabor 

GZ Žalec 

TOREK, 

28. 2. 2023 
9.00 POHOD 50 + 

 po obronkih 

Občine Tabor 

(start izpred KZ 

Tabor) 

Društvo 

upokojencev Tabor 

(051 326 033) 

TOREK, 

28. 2. 2023 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

 

Občinska knjižnica 

Tabor 

 
Medobč. spl. 

knjižnica Žalec 
(03 712 12 52) 

ČETRTEK, 

2. 3. 2023 
18.00 

IZDELAVA SPOMLADANSKIH 

ŠOPKOV Z ALENOM 

KOVAČIČEM 

 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

ČETRTEK, 

9. 3. 2023 
18.00 

UNION ZA ŽENE IN 

MUČENIKE 

 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 
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ČETRTEK, 

16. 3. 2023 
18.00 VEČER SLOVENSKEGA FILMA 

 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

PONEDELJEK, 

20. 3. 2023 
10.00 

PREDSTAVITEV VSEH 

INTERVENCIJ UKREPOV SKP 

ZA LETO 2023 KOT POMOČ 

ZA ODDAJO SUBVENCIJSKE – 

ZBIRNE VLOGE ZA 2023 

 

Občina Tabor, 

sejna soba 

KGZS – Zavod Celje, 

Maja Klemen 

Cokan 

(041 498 266) 

TOREK, 

21. 3. 2023 
17.00 

PROSLAVA OB 

MATERINSKEM DNEVU 

 
Dom krajanov Tabor, 

dvorana 
POŠ Tabor 

ČETRTEK, 

23. 3. 2023 
15.00 

OTROŠKE DELAVNICE ZA 

MATERINSKI DAN 

 
Dom krajanov Tabor, 

dvorana 

Turistično društvo 
Tabor 

(041 393 828) 

ČETRTEK, 

23. 3. 2023 
18.00 

VEČER Z DRUŠTVOM ŽENA 

IN DEKLET OBČINE TABOR 

 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 

(051 365 040) 

TOREK, 

28. 3. 2023 
9.00 POHOD 50 + 

 po obronkih 

Občine Tabor 

(start izpred KZ 

Tabor) 

Društvo 

upokojencev Tabor 

(051 326 033) 

TOREK, 

28. 3. 2023 
18.00 

PRAVLJIČNA URICA 

S POUSTVARJANJEM 

 
Občinska knjižnica 

Tabor 

Medobč. spl. 
knjižnica Žalec 
(03 712 12 52) 

TOREK, 

28. 3. 2023 
19.00 

KOŠARKARSKA TEKMA: 

STARI ‒ MLADI 

 

Dom krajanov Tabor, 

dvorana 

Športno društvo 

Tabor, 

košarkarska sekcija 

(031 895 542) 

ČETRTEK, 

30. 3. 2023 
18.00 

SPOMLADANSKI KOKTEJLI Z 

JAKOBOM KOVAČIČEM 

 

Kavarna Lisjak 
Lesmat, d. o. o. 
(051 365 040) 

 
 
 

NAPOVEDNIK DOGODKOV V OBČINI VRANSKO – MAREC 2023 
 

 

 

 

 

DATUM PRIREDITEV KRAJ ORGANIZATOR 

4. 3. 2023 

18.00 

Košarkarska tekma 

VRANI VRANSKO : KRKA MLADI 

Športna dvorana 

Vransko 

KD Vrani Vransko 

(031 475 072) 

7. 3. 2023 

10.00 

BRALNO DRUŽENJE S STANOVALCI 

NAŠEGA DOMA 

Zavod sv. Rafaela 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 
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8. 3. 2023 

19.00 

Koncert 

MODRIJANI OSEBNO 

Najlepše domače pesmi 

Športna dvorana 

Vransko 

Modrijani 

(031 225 863) 

9. 3. 2023 

15.00 

OBČNI ZBOR DRUŠTVA UNIVERZA ZA 

TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO 
Gostišče Grof 

DUTŽO Vransko 

(040 835 916) 

9. 3. 2023 

17.30 

Prireditev ob materinskem dnevu 

SONCE POMLADI 

Športna dvorana 

Vransko 

OŠ Vransko-Tabor 
(03 703 23 70) 

10. 3. 2023 

18.00 

Predstavitev knjige Marine Drolc 

DRUŽINSKA KRONIKA IN ZAPUŠČINA 

PURGARJEVIH - DROLČEVIH 

avla Kulturnega 

doma Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

10. 3. 2023 

19.00 

SKUPŠČINA NOGOMETNEGA KLUBA 

VRANSKO 

Sejna soba 

Občine Vransko 

NK Vransko 

(041 418 439) 

11. 3. 2023 

9.00 
MAVRIČNI TURNIR 

Športna dvorana 

Vransko 

ŠD Vransko in 

ŠRD Ločica 

(031 283 113,  

031 284 649) 

16. 3. 2023 

15.00 
DELAVNICA POLSTENJA 

Sejna soba 

Občine Vransko 

DUTŽO Vransko 

(040 835 916) 

16. 3.–31. 3. 

2023 

v času 

odprtja TIC 

Razstava  Slovenske veteranske avto-

moto zveze in Muzeja motociklov Grom 

AVTOMOBILČEK MOPI 

Schwentnerjeva hiša 
ZKTŠ Vransko 

(041 919 829) 

17. 3. 2023 

18.00 

Potopis članov ŠJK Podlasica Topolšica in 

DCJD Vransko 

TENERIFE 

avla Kulturnega 

doma Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

17. 3. 2023 

18.00 

OBČNI ZBOR 

PLANINSKEGA DRUŠTVA VRANSKO 
Gasilski dom Vransko 

PD Vransko 

(041 464 185) 

18. 3. 2023 

10.00 

Otroški abonma in izven 

MAJHNO TEŽAVO IMAM 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

18. 3. 2023 

19.30 

Gledališki abonma in izven 

FETIŠ NA PUTER 

Kulturni dom 

Vransko 

ZKTŠ Vransko 

(031 210 298) 

21. 3. 2023 

18.00 

VELIKONOČNA USTVARJALNICA Z 

IRENO VERBIČ 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 

24. 3. 2023 

10.00 

INFORMATIVNO O INTERVENCIJAH 

SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE, 

SUBVENCIJE ZA POVRŠINE IN ŽIVALI ZA 

LETO 2023, ZA KATERE SE ZAHTEVKI 

ODDAJAJO NA ZBIRNI VLOGI 

Kulturni dom 

Vransko 

Kmetijsko gozdarski 

zavod Celje 

Izpostava Žalec 

(03 710 17 86) 

30. 3. 2023 

17.00 
PREDAVANJE O DEMENCI 

avla Kulturnega 

doma Vransko 

DUTŽO Vransko 

(040 835 916) 

31. 3. 2023 

19.30 

Koncert 

AVSENIKOV VEČER 

70 let Avsenikove glasbe 

Občinska knjižnica 

Vransko 

Občinska knjižnica 

Vransko 

(03 703 12 80) 
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    Kolikokrat sušca megla stoji, tolikokrat poleti ploha prigrmi.    

     Če sušec suši, traven deži, maj pa hladi, kmetu se dobro godi. 

    Če je Jožef (19. 3.) lep in jasen, je dobre letine prerok glasen.

»Tudi nežen cvet se mora prebiti iz blata, iz 

temne, trde prsti in zrasti proti svetlobi. 

 

Iz teme in težavnih razmer se razvije v novo 

rastlino, v nov cvet.« 

 

Julia Doria 

KOLOFON 

Novice izpod Krvavice so informativna tiskovina Občine Tabor. 

Odgovorna urednica: Alenka Kreča Šmid. Člani uredniškega odbora: 

Maja Drča, Tatjana Kovče, Ana Lesar, Renata Mihevc, Saša Zidanšek 

Obreza. Poštnina plačana pri pošti 3304 Tabor. Avtorji prispevkov so 

odgovorni za njihovo vsebino in slovnično formo. Občinsko glasilo ni 

namenjeno objavljanju neprimernih in žaljivih vsebin, ki kakor koli 

blatijo in škodujejo ugledu posameznika ali institucije. Mnenja 

avtorjev člankov ne izražajo stališč in mnenj Občinske uprave Občine 

Tabor ali župana Občine Tabor. Prispevkov brez navedenega avtorja 

ali skupine avtorjev (društva) ne bomo objavljali. Zaželeno je, da so 

prispevki v elektronski obliki, pošljete jih lahko na e-naslov: 

info@obcina-tabor.si, najkasneje do 17. v mesecu. Glasilo je 

objavljeno na spletni strani www.obcina-tabor.si. 

Naklada: 580 izvodov – BREZPLAČNO. Tisk: Tiskarna Koštomaj, d. o. o. 

Naslovna fotografija: avtor Marjan Plavčak. 

Fotografije v tokratni izdaji Novic: Občina Tabor, internet, Vrtec 

Tabor, POŠ Tabor, Darko Naraglav, Saša Zidanšek Obreza, Jernej 

Gregl, Miha Drolc, Andreja Goropevšek, Vida Slakan, Judo klub Shido 

Tabor, Društvo upokojencev Tabor, Turistično društvo Tabor, DPM 

Tabor. 

 

 

 

CENIK OGLASOV 

Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za eno 

izdajo občinskega glasila. Cenik velja za 

oglase, vabila nedomačih društev, 

vabila s komercialnim namenom. 

Velikost 

oglasa 

Objava 

oglasa 

 

Objava 

oglasa za 

DOMAČE 

SUBJEKTE 

1/1 stran 90 € 63 € 

1/2 

strani 

50 € 35 € 

1/4 

strani 

35 € 24,50 € 

1/8 

strani  

15 € 10,50 € 

 

...IN ŠE MODROSTI NAŠIH BABIC 


